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Libellen kom je steeds vaker tegen. Misschien niet 
in het veld, maar wel in allerlei beleidsdocumenten, 
beheerplannen en beschermingsplannen. De 
aandacht die libellen nu krijgen kunnen we alleen 
vast houden als we voldoende op de hoogte blijven 
van de recente ontwikkelingen. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen zijn waarnemingen 
doorgeeft! 
 

Wat gebeurt er met de gegevens? 

Het landelijk databestand van libellen wordt 
beheerd door EIS, in samenwerking met De 
Vlinderstichting. Beide organisaties gebruiken het 
bestand voor veel toepassingen gebruikt. Een 

korte greep: 
Naast deze toepassingen zijn er natuurlijk ook de leden 
van de NVL zelf die gegevens  gebruiken, bijvoorbeeld bij 
inventarisaties of het schrijven van artikelen voor  

Brachytron. 
Insturen van waarnemingen? Doen! 
Voor het doorgeven van libellenwaarnemingen zijn gratis 
waarnemingsformulieren beschikbaar. Die kun je bestellen bij 
De Vlinderstichting. Tevens is er een handleiding beschikbaar 
waarin de formulieren worden uitgelegd, maar ook tips worden 
gegeven over libellenonderzoek in het algemeen. Het scheelt 
een hoop werk als mensen zelf hun waarnemingen in een 
computerbestand verwerken. Voor de meest gangbare data-

invoerprogramma’s zoals EXCEL en DBase zijn 
voorbeeldbestanden gemaakt. Formulieren, handleiding en 
voorbeeldbestanden zijn op te vragen bij De Vlinderstichting;  
tel. 0317-467346,  
email robert.ketelaar@vlinderstichting.nl). 
 

Waarnemingenverslag 

De NVL wil samen met EIS en De Vlinderstichting 
jaarverslagen gaan samenstellen met alle doorgegeven 
waarnemingen. Hiermee komt voor iedereen per soort het 
meest recente verspreidingsbeeld beschikbaar. Dit zal 
hopelijk ook een belangrijke stimulans zijn voor jullie om 
gegevens door te geven.  
Waarnemingen die ingeleverd worden voor 1 september 

komen zeker in het komende jaarverslag. 
 

OOK JOUW LIBELLENWAARNEMINGEN ZIJN HARD NODIG!! 

- in opdracht van provincies zijn analyses  
 gemaakt wat de belangrijkste libellenge- 

 bieden in de provincies zijn 

- soortbeschermingsplan groene 
glazenmaker 

- milieueffectrapportages  
- opstellen raamplannen bedreigde libellen  
- gebruik van gegevens bij de advisering 

van Het NVL-bestuur 
Michiel van der Weide (bestandscoördinator) 
Van Oldenbarneveldstraat 46 

6512 AZ Nijmegen               mvdweide@knoware.nl 

Ochtend programma: 
 

09.00 uur  is ontvangst  en om 10.00 uur is de opening . 
Aan de orde komt de rol van de provincies bij het 
soortenbeleid en het belang van vrijwilligers daarbij 
door Ben van Os (provincie Drenthe) 
 

Parallelle presentaties 

zaal 1: Levende Muren 

*   presentatie Don Shepherd (CNME Maastricht): 
Stadsontwikkelingsproject Belvedère in Maastricht, kansen 
voor muurhagedis en ecologie 

*   presentatie Remko Andeweg (Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam) en Ton Denters (FLORON): Over leven in de 
stad - bedreigde planten en dieren in het stedelijk milieu 

  
zaal 2: Vlaggenschepen van de natte heide 

*   presentatie Gerard Oostermeijer (Universiteit van 
Amsterdam): Het gentiaan-mieren-blauwtje: een 
driehoeksverhouding in de natte heide 

*   film-intermezzo door Annette van Berkel (De 
Vlinderstichting) 
*   presentatie Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) 
Meer blauw op de heide! 
  
zaal 3: WetlandWachten 

*   presentatie Floris van Kuijk (coördinator 
wetlandwachtenwerk): WetlandWachten op de bres voor 
vogels 

*   presentatie Aart Lagerwerf (wetlandwacht langs de 
Nederrijn): WetlandWachten, ook ‘s nachts wakker 
 

Tijdens de pauzes is er de mogelijkheid om de stands te 

bezoeken en de posters te bekijken. 
Middagprogramma: 
 

zaal 1: Verlanden van verbanden: de 
levensgemeenschap van krabbenscheer 
*   presentatie Robert Ketelaar (De Vlinderstichting): 
Herstel van krabbenscheer en groene glazenmaker: de 
stekelige weg van theorie naar praktijk 

*   presentatie Jan van der Winden (Bureau Waardenburg): 
Habitatverbetering voor de zwarte stern in het 
veenweidegebied 

  
zaal 2: Poelen, oude glorie of nieuw perspectief!? 

*   presentatie Raymond Tilmans (Vereniging tot 
Natuurbehoud Cadier en Keer): Poelen, wetlands in je 
achtertuin 

*   presentatie Raymond Creemers (Stichting RAVON): 
Poelen, het kan nog beter 
   
15.20 uur Landschapsbeheer voor weidevogelbeheer 
door Aad van Paassen (Landschapsbeheer Nederland) 
15.40 uur conclusies (successen + verbeterpunten) en 
aanbevelingen door de dagvoorzitter 
16.00 uur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 
tussen PSO, VOFF en LBN 

Programma Symposium ‘Vrijwilligers en Soortbescherming’  
zaterdag 12 oktober 2002 te Ede 

Aanmelden kan schriftelijk:  
    Vereniging PSO 

    Postbus 506 

    6700 AM  WAGENINGEN  
of per email: info@verenigingpso.nl . Meld u tijdig 
(maar uiterlijk 15 september) aan want vol is vol.  


